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Прложение 1Д  

MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-REPAIR): a prospective, multi–

centre cohort study - NTproBNP substudy 

MET: Преоценка на периоперативния сърдечен риск: проспективно многоцентрово 

кохортно проучване - NTproBNP подпроучване 

Информация за проучването за пациенти 

 

УВАЖ АЕМА  ГОС ПОЖ О/ГОСП ОДИ НЕ ,   

Вие сте поканен да участвате в научно изследване, спонсорирано от Европейската 
анестезиологична асоциация.Преди да решите да участвате или не в това 
проучване, ние Ви молим да прочетете внимателно следната информация.   
 

Описание на проучването 

В много болници на пациентите се задават въпроси за преценяване на физическите им  
възможности, с оглед оценка на нуждата от допълнителни предоперативни изследвания 
на сърцето. Този подход обаче е използван главно поради данни от проучвания, 
описващи връзката между физическите възможности и нежеланите сърдечни събития, 
настъпващи много години по-късно, и най-вече без връзка с хирургична процедура. При 
пациенти, подложени на операция, само няколко малки проучвания разглеждат 
връзката между физическата годност и нежеланите сърдечни събития. 

Има кръвен тест (NTproBNP), който може да покаже дали сърцето е претоварено. 

Въпреки това не е ясно дали измерването на NTproBNP може да идентифицира 

пациентите с риск от нежелано сърдечно събитие по-добре от анкетирането  им за 

тяхната физическа годност. 

Цел на изследването 

Целта на това изследване е да се отговори на въпроса: дали измерването на NTproBNP 
преди операция подобрява оценката на риска от неблагоприятно сърдечно събитие по 
време и след операция в сравнение с оценката на физическата годност, определена чрез 
въпросник? Знанията, получени от това проучване, могат да позволят на лекарите да 

подобрят сърдечните предоперативни тестове в съответствие с нуждите на бъдещите 

пациенти. 
 

Какво включва участието ви? 

Ако сте съгласни да участвате в това проучване, ние ще: 

1) Ви помолим да попълните въпросник от 2 страници за оценка на  физическата Ви 
годност; 

2) съберем от медицинската документация обща информация за здравето Ви преди 
операцията и по-специално за сърцето и съдовете; 
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3) вземем от Вас 5 ml кръв (1 чаена лъжица) еднократно. Винаги, когато е възможно, 

кръвта ще бъде вземана по време на вашата предоперативна подготовка, за да 

се избегне необходимостта от допълнителни кръвни проби. 

4) регистрираме, ако сте претърпели нежелани събития по време на болничния 

престой въз основа на информацията в медицинската Ви документация; 

5)  [В центрове, където е приложимо: Персонал от проучването ще се свърже с вас 

по пощата или по телефона, за да получи информация за вашето здраве 30 дни 

след процедурата и може да изиска допълнителна документация от вашия 

лекуващ лекар.] 

 

С изключение на вземането на проба от една чаена лъжичка кръв еднократно, участието 

в изследването няма да засегне по никакъв друг начин медицинската помощ, която ще 

получите. 

Ако решите да не участвате в това проучване, това няма да повлияе по никакъв начин на 

лечението или грижите за Вас. 

 

Оттегляне от проучването 

Въпреки че сте се съгласили да участвате, Вие можете да напуснете проучването винаги, 
когато пожелаете, без това да оказва никакво влияние върху медицинските грижи и без 
да се налага да давате никакво обяснение. Ако решите да се оттеглите от проучването, 
няма да се събират повече данни, а тези, които вече са събрани и кодирани 
(идентифицирани с номер) ще бъдат анонимизирани. Данните ще бъдат анализирани 
до момента на събирането. 
 

Поверителност и използване на клиничната информация 
 
При провеждане на проучването ще бъде необходимо да се прегледа Вашата 
медицинската документация и да се събере част от наличната информация. Вашето 
съгласие да участвате в проучването ще позволи на персонал от проучването да обсъди 
и обработи информацията по следния начин: 
 

 Участниците в проучването ще бъдат идентифицирани с номер (кодиране). Ключът, 
който свързва номера на изследването с вашата лична идентификация, ще остане 
поверителен и ще се съхранява във Вашата болница, в заключен шкаф, достъпен 
само за оторизиран персонал. 

 Анонимната информация, т.е. идентифицирана единствено чрез номер и без връзка 
към лична идентификация, ще се съхранява в централна компютърна база данни, 
защитена чрез персонализирано и поверително потребителско име и парола. Няма 
да се съхраняват данни за личната идентификация в централната компютърна база 
данни. 

 За целите на мониторинга, одитите или инспекциите Европейската асоциация по 
анестезиология, националните координиращи изследователи, членовете на 
съответния етичен съвет или регулаторните органи ще имат достъп до всички 
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документи на проучването, включително идентифицираща информация. Всяко 
обработване на лични данни ще бъде в съответствие с Насоките за добра клинична 
практика и стриктно спазва законовите и националните изисквания за защита на 
данните. 

 

Публикуване на резултатите от проучването 
 
Анонимните констатации от изследването ще бъдат представени на медицински 
конференции и ще бъдат публикувани в медицинско списание(я). Всички участващи 
центрове и следователи ще бъдат включени в публикацията(ите) и ще могат да 
предоставят копие при поискване. 
Накрая, бихме искали да обърнем внимание на факта, че този документ за информирано 
съгласие се отнася само до Вашето участие в проучването. 
 
 
Всяко запитване относно изследването трябва да бъде отправено до: 

 
Болничен изследовател:  ______________________________  Teлефон:________ 
 
Мед.сестра на проучването: ___________________________   Teлефон:________ 
 
Ако имате някакви въпроси, свързани с правата Ви като участник в проучването, 
можете да се свържете с местната Етична комисия при: 
  

  _______________________________________Teлефон:________ 
 

 
 Благодарим ви, че отделихте време, за да прочетете този информационен лист. 
 
 Дата_______________________  
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Приложение 1Е  

MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-REPAIR): a prospective, multi–centre 

cohort study 

MET: Преоценка на периоперативния сърдечен риск: проспективно многоцентрово 

кохортно проучване 

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ  

Номер на центъра: M_ _ _ - _ _ _  

Номер на проучването: MET-REPAIR   ClinicalTrials.gov ID: NCT03016936 

Идентификационен номер на пациента за проучването: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Име на изследователя/Локален координиращ изследовател: ________________ 

 

Моля, попълнете всички квадрати 

1.  Потвърждавам, че прочетох и разбрах информационния лист (версия 1.0, от 07 

февруари 2017 г.) за горепосоченото проучване.  Имах достатъчно време, за да 

разгледам информацията, възможността да задам въпроси и получих задоволителни 

отговори. 

2. Разбирам, че участието ми е доброволно и, че съм свободен да се оттегля по 

всяко време без да посочвам причина, и без медицинска помощ за мен или законните 

ми права да бъдат засегнати. 

3. Разбирам, че личните ми данни ще се съхраняват локално в кодирана и 

централно в анонимна форми. 

4. Разбирам, че свързаната медицинската документация и данните, събрани по 

време на проучването, могат да бъдат разгледани от лица от Европейската 

анестезиологична асоциация, съответната етична комисия, регулаторните органи или 

националните здравни органи, доколкото са свързани с участието ми в това 

проучване. Давам разрешение тези хора да имат достъп до моите данни.  

5.  Съгласен съм моя общопрактикуващ лекар да бъде информиран за участието 

ми в проучването. 

6. Приемам да участвам в горното проучване. 

 

                                                    

Име на пациента                              Дата    Подпис 

                                                    

Име на служителя, приел инф.съгласие                        Дата                                     Подпис 


